ESSENKRACHT

lokaal energiek en duurzaam

Coöperatief investeren in het project:

Zonnig Dak
Wie is Essenkracht?

De transitie naar een circulaire economie met duurzame energie is een hele grote opgave. Een uitdaging die tegelijkertijd ook
enorme kansen biedt. Om deze kansen optimaal te benutten hebben alle kernen in Tubbergen onder de naam Essenkracht een
dorp-overstijgend duurzaamheidsplatform opgericht om samen met inwoners duurzame projecten te realiseren.
Essenkracht helpt kernen hun ‘duurzame agenda’ sneller uit te voeren door ondersteuning in kennis en capaciteit.
De mensen achter Essenkracht zijn vrijwilligers uit de kernen van de gemeente Tubbergen. Mensen die al druk bezig zijn
met duurzaamheid in hun eigen dorp en die door eigen ervaring weten dat er samenwerking nodig is om grote en
complexe opgaven te realiseren.

Waar staan we voor
Lokale lusten en lasten

Bijdrage aan leefbaarheid

Op dit moment betalen we alleen al in de gemeente

Wonen in Tubbergen is fijn. Daarom willen veel jongeren

Tubbergen samen bijna 25 miljoen euro per jaar aan

blijven wonen in hun geboortedorp en willen we in elk

energiekosten. Met de juiste aanpak hoeft deze enorme

dorp voorzieningen voor bijvoorbeeld sport, zorg en

geldstroom niet geheel uit de regio te verdwijnen. Door

onderwijs zoveel mogelijk in stand houden. Dit kost veel

met elkaar energie te produceren (die we zelf ook nodig

geld. Essenkracht wil een bijdrage leveren aan het behoud

hebben) zetten we de energietransitie in om op duurzame

van dit soort voorzieningen door opbrengsten zoveel

wijze bij te dragen aan lokale economische groei.

mogelijk te laten terugvloeien naar deze voorzieningen in
de kernen. ‘Zonnig Dak’ is een van onze projecten om dit
te realiseren.

Voor meer informatie bezoek onze website: www.essenkracht.nl

Deze samenwerking wordt ondersteunt door de gemeente en provincie

ESSENKRACHT

Wilt u als kern…

lokaal energiek en duurzaam

• Lokaal duurzame energie opwekken?
• Lokaal rendement op de investering?
• Bijdragen aan leefbaarheid in uw kern?

Coöperatief investeren op een lokaal dak

Onze gemeente kent vele ‘grote bedrijfsdaken (veelal op bedrijventerreinen of in het landelijk gebied)’*. Daken welke uitermate
geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie. Stichting Essenkracht helpt inwoners en ondernemers om de potentie
van zonnepanelen op (bedrijfs)daken samen met de omgeving optimaal te benutten. Door gezamenlijk te investeren in
zonnepanelenproject blijft het rendement binnen onze gemeentegrenzen. Met deze opbrengsten kunnen we de leefbaarheid
van onze kernen vergroten omdat deze terugvloeien naar de mensen en voorzieningen in de kernen. Dit kunt u als dak-eigenaar
alleen doen, maar ook samen met bijvoorbeeld uw medewerkers en/of omwonenden.

Hoe werkt het?
Stichting Essenkracht richt samen met de initiatiefnemers
een nieuwe stichting op. Door middel van een
opstalovereenkomst huurt de stichting dan het dak voor
minimaal 15 jaar van de eigenaar. Hiermee is de stichting
eigenaar van de installatie en dus verantwoordelijk voor
het functioneren van deze installatie voor die periode. De
opbrengsten van de opgewekte energie vloeien terug naar
de lokale gemeenschap. Uiteraard kunnen we in overleg
eigenaar van het pand de constructie na een aantal jaren

Project Stichting Essenkracht
Duurzaam Langeveen-Bruinehaar

overneemt. Zo kunnen we door een goede samenwerking

In 2020 hebben we ons eerste zonnepanelenproject afgerond in

eerder mooie zonneprojecten realiseren en juist nu

Langeveen. Hier zijn met behulp van een SDE-subsidie

(nog) gebruik maken van de bestaande regelingen bij

376 panelen geplaatst op een kippenschuur van de Maatschap

bijvoorbeeld overheden (denk aan SDE+ of SDE++)

ter Braak. Een groot deel van de opbrengsten van dit project

ook kijken naar bijvoorbeeld andere vormen waarin de

gaat de komende 15 jaar naar lokale initiatieven in en om
Langeveen.

Voorwaarden en vervolgstappen
Wilt u als inwoner of bedrijf u dak beschikbaar stellen dan

In cijfers:

moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

• 376 zonnepanelen van 330 Wattpiek

1. E
 r is een dak in uw kern welke 15 jaar beschikbaar is

• 110.000 kwh elektriciteit per jaar

(o.b.v. een opstalovereenkomst)

(voldoende elektriciteit voor +/- 30 huishoudens)

2. Het dak is constructief geschikt voor het dragen van
zonnepanelen

• Ruim €50.000,- opbrengst voor lokale gemeenschap verdeeld
over de komende 15 jaar

3. Het beschikbare dakoppervlak is groter dan 500m *

• De investering in de installatie in 7 jaar ‘terugverdient’.

4. U bent als initiatiefnemer(s) bereid dit samen met

• 50.600 kilo CO2 besparing per jaar
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Essenkracht te organiseren

Interesse?
Stuur dan een mail naar info@essenkracht.nl of laat uw
gegevens achter op het contactformulier op de website
www.essenkracht.nl. Wij werken graag samen aan onze
*De daadwerkelijk benodigde
oppervlakte hangt af
van aansluiting en verkregen
subsidie.

leefbare en schone toekomst!

